„Dbamy o polską ziemię”
Polityka Prywatności
1. Szanujemy Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych osobowych
gromadzonych w ramach loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię” (“Loteria”), której zasady i regulamin są
dostępne na stronie https://www.dbamyopolskaziemie.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i
wykorzystywanie danych osobowych w ramach Loterii jest, działającym na zlecenie Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Organizator – Grupa Eskadra Sp.
z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30- 422 Kraków. Administratorem danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, która powierzyła Organizatorowi
przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w toku Loterii na jej potrzeby.
2. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. W ramach niniejszej Loterii, zbieramy minimalną ilość danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Loterii.
3. Dane osobowe zebrane w ramach Loterii wykorzystywane są do celów jej organizacji, obsługi i zarządzania, w
szczególności, w celu wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, wydania im nagrody, jak również w celu
spełnienia wymogów podatkowych oraz rozpatrywania skarg zgłaszanych przez Uczestników. Po ich
wykorzystaniu zgodnie z powyższym, dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem
zbieranych osobno zgód do celów marketingowych pozostałym podmiotom z Grupy Azoty tj. Grupa Azoty S.A.,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Gdańskie
Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o., oraz na otrzymywanie od Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A., a w przypadku wyrażenia powyższej zgody również od pozostałych podmiotów z Grupy Azoty, informacji
handlowych przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z użyciem
tzw. automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną na podany adres email, numer telefonu
(SMS, MMS) lub poprzez kontakt przedstawiciela.
4. Wymagamy od naszych usługodawców, aby przetwarzali dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i
gwarantowali bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych.
5. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w ramach Loterii są przechowywane przez Grupę Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy oraz Organizatora Loterii Grupę
Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30- 422 Kraków w ramach czynności związanych z organizacją loterii.
6. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych
osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym ujawnieniem, dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.
7. Państwa dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu Loterii, za wyjątkiem danych
dotyczących zwycięzców, które muszą zostać zachowane na potrzeby ew. kontroli przeprowadzanych przez
organy państwowe, oraz danych osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach
marketingowych, zgodnie z zapisem pkt 3 powyżej. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia jeśli są nieprawidłowe, nieścisłe lub nieaktualne, z
zastrzeżeniem zapisu zdania poprzedniego.
8. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą by Państwa dane osobowe w ramach niniejszej Loterii były przetwarzanie
lub zechcą wycofać jakąkolwiek Państwa zgodę, na Państwa żądanie będziemy anulować uczestnictwo w
Loterii, a Państwa dane osobowe przechowywać w bazie danych anonimowo i usuwać wszelkie odniesienia do
Państwa.
W przypadku powyższych żądań, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl
9. Biorąc udział w tym Loterii wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w
sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
“Dbamy o polską ziemię”
Polityka cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone do korzystania z Serwisu (strony internetowej). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
2. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą
którego korzysta z Serwisu.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w

szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do
indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia
funkcjonalności Serwisu.
4. W ramach wykorzystywania „cookies” Administrator danych osobowych i Organizator, w czasie trwania Loterii,
gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
1)
lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2)
IP urządzenia dostępowego,
3)
nazwy hostów,
4)
szybkość połączenia,
5)
czas spędzony w Serwisie,
6)
rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7)

sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8)
odwiedzane podstrony Serwisu.
5. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki
internetowe) dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik
może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies. Usługodawca
informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność
niektórych elementów Serwisu.

